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Iruzkina 
 
Senideok: Aurreko domekan esker ona agertzen ba-
jakun eta apalen Jainkoa aldarrika goraltzea, orain-
goan otoitz-erreguen etengabetasunaren indarra 
aurkezten jaku. Baina, senideok:  izan daigun go-
goan ebanjelio txatal honen amaieran agertzen ja-
kun Jesusen antsia: «baina Gizonaren Semeak, da-
torrenean, aurkituko ete dau holako sinismenik lu-
rrean?» 
 
Ez dozue uste guk nagusiok, erregu asko egiten ba-
dogu ere (eta ba dago egiten dauanik), ez dogula 
ikasi otoitz egiten? Guk, nagusiok, denbora gutxi 
emoten dogula Jainkoaren aurrean? (Zelan nahi 
dogu gero bere antzeko izan?). Guk, nagusiok, la-
rregi iraintzen dogula, birao larregi botaten dogula, 
eta ez garala eredu gure umeentzat, gaztetxo-
gazteentzat? 
 
Ez gaitezan, ba, kexati izan; bideratu gaitezan beso 
jasoz Jainkoagana, bere berbea entzuteko, berari 
gure kezkak-eta aurkezteko, beragaz denborea 
emoteko elizan, etxean, isilean…, bere antzekoago 
izan gaitezan, eta gure seme-alabek eta ume-
gaztetxo-gazteek gugan eredua aurkitu daien. Bir-
biztu daigun amatatu hainean daukagun sinismen 
izpitxo hori, Jesusen antsia egia bihurtu ez daiten. 
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—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
Jaunartzerako abestia 
 

1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 

2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
 
 
OTOITZA 
 

Jesus: zurtz eginda izten gaituzu 
“Gizonaren Semeak, datorrenean, 
ea holango sinismenik aurkituko dauan” esatean. 
 

Behin baino sarriagotan esan ere egin dogu 
gure atzetik inor ez datorrela-ta, 
mezatara etortea-ta geugaz amaituko dala. 
Guzurretan bizi izan ete gara bizitza osoan, 
gauzarik ederrena hauxe dala uste izatean? 
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Agurra 
 

† Bere seme-alaba maite gaitulako eta, beragaz 
bat eginda nahi gaitulako, lan-tresna lez otoitza 
emon deuskun Jauna ozenki goretsi daigun. 
R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
† Autortu daigun Jainkoaren aurrean gure 
iraupenik eza eta pazientzia bakoak izatea: 
 —Jesus Jauna: une oro otoitz egiten zen-
duana, Erruki, Jauna! 
 —Jesus Jauna: Aitaren ondoan egotea bila-
tzen zenduana, Kristo, erruki! 
 —Jesus Jauna: pobreei zuzenbide egiten deu-
tsen Jainkoa iragarri deuskuzuna, Erruki, Jauna! 
 
Aintzarako oharra 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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ESKARIAK 
 
† Otoitzean Jainkoaren antzekoago egiten garala 
jakinik, zuzendu deioguzan Aitari gure beharri-
zanak eta herrialde guztienak: 
 
—Eliza amaren alde: seme-alabei otoitz egiten 

irakatsi deieen, eta otoitz testiguak ugari 
sortu daitezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Euren bizitza sinsimena zabaltzeari emonak 

bizi diranen alde: benetan izan daitezan en-
tzuten eta aintzat hartzen dan oihartzun, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Otoitzerako astirik ez daukenen alde: bilatu 

daien Jainkoaren ondoan egotea, eta ain-
tzaldu ta goratu daien Jainkoa, eskatu deio-
gun Jaunari.  

 
—Gure familien alde eta behartsu guztien alde:  

benetako otoitz eskola izan daitezan ume eta 
nagusi guztiontzat, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Eukaristiarako alkartu garanon alde: axaleko 

otoitzetik alde egitea bilatu daigun, eta 
Jaungoikoarekin egotea eta hari entzutea, 
bere zuzentasunaren testigu izateko, eskatu 
deiogun Jaunari. 
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Jauna dozu zaintzaile, Jauna kerizpe:  
alboan dozu beti. 
Ez deutsu gaitzik egingo eguzkiak egunez,  
ezta ilargiak ere gauez. R/. 
 
Jaunak zainduko zaitu gaitz guztitik,  
zainduko dau zure bizia. 
Jaunak zainduko ditu zure ibilera guztiak  
oraindanik betidaino. R/. 

 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
 Ezin daike Moisesek luzaro iraun otoitzean besoak gora 
jasota; laguntza behar dau. Alkarregazko etenbako otoitze-
rako deia dogu. 
 
Urteera liburutik   (Ur 17, 8-13) 
 Aldi haretan, amalektarrek israeldarrei eraso eutseen 
Refidimen. Orduan, Moisesek esan eutsan Josueri: «Aukeratu 
gizon batzuk eta urten amalektarren kontra burrukara. Bihar 
muinoaren gainean zutunik egongo naz ni, Jainkoaren makilea 
eskuan». 
 Moisesek esan eutsan lez egin eban Josuek eta amalekta-
rren kontra burrukeari ekin eutsan. Bitartean, Moisesek, Aa-
ronek eta Hurek muinoaren gainera igon eben. Moisesek be-
soei goian eusten eutsenean, israeldarrak ziran irabazle; be-
hera jausten jakozanean, ostera, amalektarrak. 
 Moisesi besoak nekatu jakozanean, harri bat hartu eta 
azpian ipini eutsoen, bertan jesarri eiten. Aaronek eta Hur-ek 
haren besoei eutsi eutseen, alde banatatik. Honan, Moisesen 
besoek tinko iraun eben, eguzkia sartu arte. Eta Josuek ama-
lektarrak garaitu ebazan eta ezpataz garbitu.  

Jaunak esana 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
†  Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 29. 
domeka honetako liturgiara. (Egunon). 
 
 Aurreko domekako liturgiak esker oneko iza-
tera deitzen baginduzan, gaurko honek eten-
bako otoitzera deituko gaitu. Zenbat eta ge-
hiago gagozan Jaungoikoagaz, geure Aita-Ama 
maitaleagaz, hainbat eta bere antzekoagoak 
izango gara. Horixe da otoitza: Jaungoikoaren 
antzeko egiten gaituan lan-tresna. 
 
Ea Eukaristia honetan Jainkoaren berbearen go-
zotasuna hartzen dogun eta beragaz solasean 
jarduteko gogoagaz urteten dogun; errezatzea 
baino gehiago da: Jainkoaren presentzia suma-
tzea eta  ekintzarako deitua. 
 
Sarrera-abestia 
 
 

Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 

—   11   — 

Eze te jaku ezertarako izan, Jauna, 
zure berbea entzuteko horrenbestetan alkartzea? 
 
Ba dakigu zein on aizan dogun sinismena, 
baina baita zein makalak izan garan 
eta zelango epelkeriaz erantzun dogun. 
 
Birbiztu eiguzu sinismena, Jauna, 
eta jakin daigula haren poza zabaltzen 
eta onura eder lez bazterretaraino eroaten. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 
 

 
 

R/. Gure laguntza, Jaunaren izena,  
 zeru-lurrak egin dituanarena 
 
Mendietara ditut jasoten begiok:  
nondik etorriko ete jat laguntza? 
Laguntza Jaunagandik datorkit,  
zeru-lurrak egin zituan Harengandik. R/. 
 
Jaunak ez deutsu jausten itziko,  
zure zaintzailea ez dago lo. 
Ez dau inoiz lorik egiten  
Israelen zaintzaileak. R/. 
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† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
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Bigarren irakurgaia 
 Inguruak berera iruntzi ez gaizan, bultzada adoretsuak 
behar doguz; eta ona da hori sinismenean oinarritua izatea. 
 
San Paulo Apostoluak Timoteori    (2 Tm 3, 14—4, 2) 
 Anaia maite: Iraun sendo, ikasi eta sinestu dozun guztian; 
hartu gogoan noregandik ikasia dozun eta Liburu Santuak 
umetatik ezagutzen dozuzala. Liburu Santuek emon daikezue, 
Kristo Jesuseganako simesmenaren bidez salbamenera daroan 
jakituria. Liburu Santuetan idatzirik dagoan guztia Jainkoak 
inspiratuta dago, eta irakasteko, arrazoiak emoteko, okerrak 
zuzentzeko eta biziera zuzenean hezteko baliagarria; holan, 
Jainkoaren gizona guztiz hornituta dago, eta edozein eginbe-
har onetarako prest. 
 Jainkoaren aurrean eta, errege lez agertuz, biziak eta 
hilak epaitzera etorriko dan Kristo Jesusen aurrean, erregu-
tzen deutsut: iragarri Jainkoaren berbea; ekin sasoia danean 
eta ez danean, emon arrazoiak, zentzatuarazo eta aholkatu, 
zeure pazientzia guztia eta irakasteko gaitasuna erabiliz. 

Jaunak esana 
 
Ebanjelioa 
 Ebanjelioko alarguna pobre, baztertu eta gitxitu 
guztien ezaugarri da: zuzenbidea eskatzen dau. Ze-
lango sinismena behar dan holangoen garrasia en-
tzuteko! Egin deiogun harrerea ebanjelioari, Aleluia 
abestuz, zutunik. 
 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik   (Lk 18, 1-8) 
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 Aldi haretan, otoitz eten barik egin behar 
ebela eta ez ebela etsi behar adierazoteko, Je-
susek parabola hau esan eutsen: «Bazan herri 
batean epaile bat, ez  Jainkoari bildurrik, ez gi-
zakiari begirunerik ez eutsana. Bazan uri berean 
emakume alargun bat ere. Hau epaileagana joa-
ten zan, eskatzera: “Egidazu justizia arerioari 
buruz auzian”. Luzaroan epaileak ez eutsan ja-
ramonik egin gura izan, baina azkenean bere-
kautan esan eban: “Ez deutsat Jainkoari bildu-
rrik, ez gizakiari begirunerik; baina, alargun hau 
gogaikarri jatanez, egingo deutsat justizia, be-
hingoz bakean itzi nagian"». 
 Eta honan amaitu eban Jaunak: «Begira zer 
dinoan epaile zuzenbakoak. Eta Jainkoak, ez ete 
deutse justizia egingo, gau eta egun deadarka 
dabilkozan bere aukeratuei? Zain eukiko ete ditu 
luzaroan? Justizia behingoan egingo deutsela di-
notsuet. Baina Gizonaren Semeak, datorrenean, 
aurkituko ete dau sinesmenik munduan?» 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 


